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  تأثير طرحهاي آبخيزداري بر روند تغييرات سطح آبهاي زيرزميني دشت اردستان
  ، عضو باشگاه پژوهشگران جوان ارشد آبخيزداريكارشناس: نيره غضنفرپور

                                                        E-mail: N_Ghazanfarpour@yahoo.com 
  مديريت آبخيزداري اصفهان كارشناس ارشد : زادهمهدي دهدشتي

  
  چكيده

هاي آبخيزداري، بخصوص در مناطق خشك و نيمه خشك از اهميـت زيـادي              استفاده بهينه از منابع آبي با اجراي طرح       
 واقع دشت اردستانهاي زيرزميني آبكمي هاي آبخيزداري بر وضعيت در اين تحقيق تاثير اجراي پروژه   . برخوردار است 

دسـت آوردن  ضعيت نوسانات سطح آب زيرزميني و بـه بررسي وبه منظور  .د ارزيابي قرار گرفت موراصفهاناستان  در  
اي  حلقه چاه پيزومتري مربوط به سازمان آب منطقـه         26آب در منطقه، اقدام به تهيه تراز آب زيرزميني از           سطح   ارتفاع

با استفاده از   . تهيه شد ) 83-84 تا   75-76 از سال آبي  (ساله   9آماري  رديد كه نمودارهاي آنها براي يك دوره        اصفهان گ 
 چاههـا، نقـشه     UTMو ارتفاع نقطه نـشانه و مشخـصات          83مربوط به مهرماه سال     تراز سطح آب چاههاي پيزومتري      

ي هـا پيزومتر هيـدروگراف .  ترسـيم گرديـد    ILWIS در محيط نرم افـزار       هم عمق سطح آبهاي زيرزميني منطقه     خطوط  
 بـه اسـتثناي     ،استد نزولي سطح تراز آب چاهها در طول دوره آماري مورد بررسي بوده              نشان دهنده رون   ترسيم شده، 
چاههـا  اين  افزايش تراز آب     درآبگيري طرحها   ه اثر   كباشند  هاي آبخيزداري واقع مي   ژه كه در محدوده پرو    پيزومترهايي

 10-30هاي جنوبي از حدود  عمق سطح آب در كوهپايه    ،ب زيرزميني آبق نقشه هم عمق سطح      مطا. قابل مشاهده است  
در قسمتهاي مركزي و به عبارت ديگر . رسد متر مي  130-150غربي دشت به    مركزي و   متر شروع شده و در قسمتهاي       

.  بالتبع عمق سفره آب زيرزمينـي بيـشتر شـده اسـت            ، به منظور مصارف كشاورزي    غربي دشت با افزايش برداشت آب     
دهد كه اجـراي طرحهـاي آبخيـزداري در سـالهاي اخيـر و               نشان مي  هيدروگراف كل عمق سطح آب پيزومتري دشت      

 گرديـده اسـت كـه    83-84در سـال  چاههـا   سـطح آب   موجب كاهش عمق ،بارندگيافزايش  ثر آنها در اثر     ؤآبگيري م 
  .باشدمييد اين مطلب ؤنمودار ميزان افت هيدروگراف كل پيزومترهاي اردستان نيز م

  ، اردستانسطح آبتغييرات آب زيرزميني،  منابع ، طرحهاي آبخيزداري:كلمات كليدي 
  

  مقدمه
 بخصوص در مناطق بياباني و نيمه بياباني، مديريت بهينـه و اسـتفاده صـحيح از                 ،ب در كشور  آكمبود  بدليل  امروزه  

امين نها، مهمترين منبع تآدر اين مناطق با توجه به كمبود منابع آبهاي سطحي و نيز هدر رفتن              . ضروري است آبي  منابع  
هاي مناطق خشك و نيمه     يكي از ويژگي   .باشدآب مورد نياز بخش كشاورزي، صنعت و شرب، منابع آب زيرزميني مي           

هاي بزرگ  كه منجر به وقوع سيالب   استخشك، عالوه بر كمبود نزوالت جوي، بارش با شدت زياد و در زمان كوتاه               
د لذا بدون استفاده از دسترس خارج شـده و گـاهي   نافت مياتفاقهاي غير زراعي ها در فصلچون اين سيالب . گرددمي

ها براي تغذيه سفره آبهاي زيرزميني از ديـر         گيري از اين گونه جريان    بهره. دنگردباعث بروز خسارت جاني و مالي مي      
ي راه حلـ  توانـد   ها مي تغذيه مصنوعي آبخوان  و  هاي پخش سيالب    استفاده از شبكه  بنابراين   .باز مورد توجه بوده است    

طبق روند كنوني آبخوان اردستان در هر سال مقـداري از حجـم خـود را از     .براي جبران كمبود منابع آب باشد    مناسب
 و  با تجزيه و تحليل آمار    در دشت اردستان،    اجرا شده   هاي آبخيزداري   پروژهدر اين مطالعه با مروري بر       . دهددست مي 
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اثـرات اجـراي ايـن       ،همراه تغييـرات بارنـدگي     هها ب و رسم هيدروگراف   چاههاي پيزومتري    دست آمده از  اطالعات به 
اين دشت  آبهاي زيرزميني  سطحافزايش  . مورد ارزيابي قرار گرفتبر ها پروژه

  
  روش تحقيق

 متوسط دماي سـاالنه معـادل       ميزان . واقع شده است   شمال شرقي اصفهان   ودشت اردستان در حوزه آبخيز زاينده رود        
متر و اقليم به روش كوپن، نيمـه خـشك سـرد بـا               ميلي 121گراد، مقدار بارندگي ساالنه آن حدود       انتي درجه س  54/17

دسـت آوردن ارتفـاع مطلـق       هجهت بررسي وضعيت نوسانات سطح آب زيرزميني و ب         .)3 (باشدخشك مي تابستانهاي  
اي  مربـوط بـه سـازمان آب منطقـه          حلقـه چـاه پيزومتـري      26سطوح آب در منطقه اقدام به تهيه تراز آب زيرزميني از            

در نظـر  ) سـال آبـي  ( 1383 تا  1375 سال   ازو   ساله   9دوره آماري   با توجه به آمار و اطالعات موجود،        . اصفهان گرديد 
براي هر پيزومتر نمودار تغييرات تراز . گرديدبررسي در طي اين دوره آماري ب زيرزميني آنوسانات سطح   وگرفته شد

متـر در طـي دوره      مجاور آن بـر حـسب ميلـي       سنجي  بارانو تغييرات بارندگي ساالنه ايستگاه      سطح آب بر حسب متر      
، ميزان تغييرات سطح آبهاي تحـت االرضـي      ي آبخيزداري هانحويكه با آبگيري طرح   ه   ب .آماري مورد نظر ترسيم گرديد    

با استفاده از نوسانات سـطح آب  . ه شدنشان داددارها وبر روي اين نمدر ارتباط و همبستگي با مقادير بارندگي ساليانه         
ترسـيم و تغييـرات بارنـدگي       هيدروگراف كلي دشت اردستان     ) ايپيزومترهاي سازمان آب منطقه   (اي  چاههاي مشاهده 

با استفاده از هيـدروگراف كـل، تـراز     .هاي آبخيزداري بر روي آن نمايش داده شدند  ساالنه منطقه و زمان آبگيري طرح     
سنجي هاي باران در اين تحقيق از داده     .يزان افت هيدروگراف كل محدوده مطالعاتي ترسيم گرديد       سطح آب و نمودار م    

ا استفاده از تراز سطح آب در مهرماه مربوط به هر سال آبـي، ميـزان                ب. هاي مهاباد، اردستان و زواره استفاده شد      ايستگاه
 نقـشه موقعيـت چاههـاي پيزومتـري و    . يم گرديـد افت هيدروگراف كل پيزومترهاي اردستان محاسبه و نمودار آن ترس  

 محيط نـرم    در هاو محل پروژه   هاي پيزومتري  چاه UTMمشخصات   استفاده از  با   هاي آبخيزداري دشت اردستان   پروژه
با استفاده از تراز سطح آب چاههاي پيزومتري و ارتفاع نقطه نـشانه چاههـا، نقـشه                 همچنين  . بدست آمد  ILWISافزار  
   .)1 (افزار مذكور تهيه گرديددر نرم  83سال  ماه وسط هم عمق سطح آبهاي زيرزميني مربوط به مهرهاي متمنحني

  
 

 هاي آبخيزداري اجرا شده در محدوده اردستان مشخصات طرح1جدول شماره 

  عرض جغرافيايي  طول جغرافيايي  سال اجرا    نام طرح 
  33˚ 31َ  26˝  52˚ 09َ  05˝  73-75  پخش سيالب موغار

  33˚ 19َ  00˝  52˚ 22َ  59˝  78  ينست شرق اردستانتورك
  33˚ 16َ  00˝  52˚ 16َ  52˝  80  بند سنگ وسيماني الي سرداب

  33˚ 15َ  00˝  52˚ 16َ  55˝  79  بندهاي سنگ و سيمان

  33˚ 12َ  25˝  52˚ 26َ  27˝  75  هاي ظفرقندتوركينست
  33˚ 07َ  00˝  52˚ 33َ  53˝  80-83  بند خاكي ظفرقند

  33˚ 00َ  00˝  52˚ 26َ  47˝  80  هاي قهسارهنستتوركي
  32˚ 54َ  30˝  52˚ 28َ  59˝  79  پخش سيالب كهنگ 
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  نتايج
. دهـد  اردستان را نـشان مـي     شهرستاناجرا شده در    هاي آبخيزداري    پيزومتري و پروژه    موقعيت چاههاي  1شماره  نقشه  
طبـق  . ، مرز شهرستان اردستان است    مذكورباند نقشه   . اند شده هاي اجرا شده در پاي ارتفاعات جنوبي دشت واقع        طرح

به طرف شمال محـدوده      محدوده پيزومتري جنوبي  ها از سمت ارتفاعات     جهت حركت آبراهه  نقشه توپوگرافي منطقه،    
  .باشدمي هيدروليكي همخوان با شيب) 2نقشه شماره (است كه طبق نقشه هم عمق آبهاي زيرزميني 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  هاي آبخيزداري دشت اردستان موقعيت چاههاي پيزومتري و پروژه1قشه شماره ن
  

سـطح آبهـاي زيرزمينـي را در        ، روند نزولـي      شده براي پيزومترهاي مورد بررسي     هاي ترسيم هيدروگرافبه طور كلي    
ها را بـه     از اين هيدروگراف   يك نمونه ) هيدروگراف پيزومتر زواره  ( 1نمودار شماره   . دهندمنطقه مورد مطالعه نشان مي    

يـه   و تغذ  ، متاثر از عمليات پخش سيالب     زيرزميني آب    سطح افزايش كمي از طرف ديگر،    . دهدطور شاخص نشان مي   
 .مشهود استمجاور يا در محدوده اين طرحها هاي پيزومتريك دست آمده در چاهههاي ب، به خوبي از دادهمصنوعي

  
  
  
  
  

  
  

  اف پيزومتر زواره و تغييرات بارندگي ساالنه  هيدروگر1نمودار شماره 
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 در  و رسـوبدهي بـاال  باشـند  ميرسي و مارنيكه عمدتا  سازندهاي باالدست دليل جنس هب موغارپخش سيالب پروژه  
 .نامحـسوسي داشـته اسـت     تـاثير   در پيزومترهاي مجاور اين طرح      كمي آبهاي زيرزميني    سطح  بهبود   در   ،اين تشكيالت 

 كـه   باشـند مـي  پيزومتـر موغـار       و ، نـيم ايـستگاه گوشـه      1 شامل موغـار     اين پروژه پايين دست   ي در   چاههاي پيزومتر 
در ) 1(به طور نمونه هيدروگراف پيزومتـر موغـار    .دهدهيدروگراف اين چاهها روند نزولي تراز سطح آب را نشان مي        

، 1روي چاههـاي كچومثقـال، كـسوج    ر بتوركينست باالدست شرق اردستان با تاثير       . است ورده شده  آ 2نمودار شماره   
 ،بـا تـاخير فـاز     و در برخـي      ،موثربگيري  آهايي كه بارندگي افزايش يافته با       ميل در سال    چهار و، كچورستاق   2كسوج  

هيدروگراف پيزومتر كچومثقال بـه      3نمودار شماره   . ه است ه همراه داشت  در چاههاي مذكور ب   افزايش تراز سطح آب را      
تواند فاصله زياد اين پيزومتـر از       كچومثقال مي پيزومتر  علت تاخير فاز    . دهداين طرحها را نشان مي     زمان آبگيري    همراه

بارنـدگي  ، افزايش مقدار    اين پروژه از  مكاني   فاصلهوجود  دليل  ه   ب 1در پيزومتر كسوج    . هاي ظفرقندي باشد  توركينست
ه  بندهاي سنگ و سيماني الي سرداب ب       .نده داشته است  افزاي تاثير    اين پيزومتر  روي سطح آب زيرزميني   بر  با تاخير فاز    

هـاي  توركينـست .  داشـته اسـت    2پيزومتـر كـسوج      روي   محسوسي بر ر  يث، تا  در محدوده  بيشتردليل شيب هيدروليكي    
ي مـشهود تاثير   بغمپيزومتر جادهمحدوده و نيز بندهاي سنگ و سيماني الي سرداب در  ظفرقندي و بند خاكي ظفرقند      

طرحهاي قهساره  مكاني  فاصله  . ستا طح آب زيرزميني اين پيزومتر در سالهاي آبگيري اين طرحها داشته          در افزايش س  
بالتبع اثر بخشي آنها در افزايش سطح آب زيرزمينـي ايـن پيزومترهـا              و كهنگ از پيزومترهاي مورد مطالعه زياد بوده و          

  .نامحسوس است
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  و تغييرات بارندگي ساالنه ) 1(غار  هيدروگراف پيزومتر مو2نمودار شماره 
  
  
  
  
  
  
  
  

  )فلش عمودي ( هيدروگراف پيزومتر كچو مثقال، تغييرات بارندگي ساالنه و زمان آبگيري طرحها3نمودار شماره 
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   خطوط هم عمق سطح آبهاي زيرزميني دشت اردستان2نقشه شماره 
  

  رونـد افـزايش    )4 نمـودار شـماره   (ساليانه  و ميزان بارندگي    دستان  دشت ار هيدروگراف كل عمق سطح آب پيزومتري       
  در  كاهش عمق سـطح آب     83-84سال  مطابق با اين نمودار،     . دهدعمق سطح آب را در طي سالهاي مختلف نشان مي         

ير با تاخ  اجرا شده آبخيزداري  هاي  آبگيري موثر طرح  و    82-83در سال   افزايش بارندگي    . است داشتهمتر   15/2حدود  
 و آبگيـري    76-77 و   79-80 سـالهاي    عليرغم افزايش بارندگي در   .  داشته باشد  تاثير مستقيم تواند در اين مسئله     ميفاز  

  .ب زيرزميني بيان كردآتوان برداشت زياد از منابع  امر را ميطرحها با افزايش عمق سطح آب همراه بوده كه علت اين
  

  
  
  
  
  

  
  
  
 

  يزومترهاي اردستان، تغييرات بارندگي ساالنه و زمان آبگيري طرحها هيدروگراف كل پ4نمودار شماره 
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 ميـزان افـت بـه       82-83دهد كه در سـال      نشان مي ) 5 نمودار شماره (اردستان  ميزان افت هيدروگراف كل پيزومترهاي      
ايش بارندگي  فزا.  بوده است  هاي آبخيزداري پروژهآبگيري  سطح مثبت رسيده كه اين امر همزمان با افزايش بارندگي و            

  .  استگرديده كاهش ميزان افتبه منجر طرحها نيز موثر و آبگيري  79-80و  77-79 ، 76-77سالهاي در 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ، تغييرات بارندگي ساالنه و زمان آبگيري طرحهاكل ميزان افت هيدروگراف 5نمودار شماره 
  

  پيشنهادها و بحث
مربوطه  هاي و بررسي هيدروگراف   اردستان چاه پيزومتري در دشت      26 و اطالعات به دست آمده از     با استفاده از آمار     

، بطور موثر سطح آبهاي زيرزمينـي در چاههـاي     ها مشخص شده كه با آبگيري اين پروژه       ،در محدوده طرحهاي اجرائي   
رض هاي پيزومتري و تعيين عمق سطح آب تحـت اال با بررسي. اي نزديك طرحهاي مذكور افزايش يافته است مشاهده

، 2 و 1توان گفت كه در پيزومترهاي مزد آباد باال، كچو مثقال، حـسين آبـاد ، كـسوج        هاي مختلف دشت مي   در قسمت 
 همبستگي بارندگي با تغييرات سطح آب زياد بوده و با افزايش يا كاهش بارندگي سـطح                 ،جعفر آباد موغار و جاده بغم     

البته اين نوسانات سطح آب، در بعضي پيزومترها با توجـه بـه             . ستيافته ا آب در پيزومترها نيز افزايش يافته يا كاهش         
به طور كلي عوامل موثر در روند كمي آبهاي          .باشدهمراه مي ميزان بارندگي و آبگيري طرحها سريعتر و يا با تاخير فاز            

ب، حـداكثر  در نقشه خطـوط هـم عمـق سـطح آ     .باشند بارندگي، ميزان بهره برداري و طرحهاي آبگيري مي ،زيرزميني
 30 تا   10 متر در نواحي مركزي و غربي دشت و حداقل عمق منحني تراز سطح آب                150 تا   130دود  ها ح عمق منحني 

به عبارت ديگر در قسمتهاي شرقي و شمالي دشت عمق برخورد به سطح . باشدمتر در ناحيه شمالي دشت اردستان مي      
 و آن هم به دليل وسعت زياد اراضـي كـشاورزي در ايـن               آب كاهش يافته ولي به سمت غرب با افزايش برداشت آب          

  بارندگي بادهد كه در سالهايهيدروگراف كل آبخوان نشان مي .شودمحدوده بالتبع عمق سفره آب زيرزميني بيشتر مي      
 زيـاد البتـه ميـزان تخليـه     .باعث شارژ آبهاي زيرزميني شده است  82-83 آبگير شدن اين طرحها بويژه در سال     زياد و 

تر شدن سطح آبهاي زيرزميني را تشديد كرده         عميق ،هاآبهاي زيرزميني در سالهاي اخير توسط چاهها، قنوات و چشمه         
 فقط در مناطقي اجرا شوند كه داراي مطالعات كـافي           هاپروژهشود  در راستاي موضوع تحقيق حاضر پيشنهاد مي      . است

به مباحث هيدروژئولوژي و هيـدرولوژي توجـه بيـشتري          نيز  ت  در مطالعا  .داراي حداكثر صرفه اقتصادي باشند     بوده و 
جهت افـزايش    .رسوبات اضافي در فواصل معين تخليه شوند      گردد كه    توصيه مي  هابه منظور كارايي بيشتر پروژه     .شود
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